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حبیب اهلل مازندرانی ،1علی محمد مزیدی شرفآبادی ،2علیرضا افشانی3

تاریخ دریافت 1400/08/03 :تاریخ پذیرش1400/10/14 :

چکیده
ایــن پژوهــش ســینمای دفــاع مقــدس را در چهار دهــه بعد از انقــاب اســامی ( )1400-1360از نظر جامعهشناســی
هنــر بررســی میکنــد .چارچــوب نظــری ایــن پژوهــش بــر دو نظریــۀ «مکمــل بازتــاب» و «شــکلدهی» اســتوار
اســت کــه طبــق آن ،هنــر بازتابــی از شــرایط اجتماعــی اســت و ،درعینحــال ،بــرای شــکلدهی بــه افــکار عمومــی
ه از آن بهــره بــرده میشــود .در ایــن پژوهــش از روش تحلیــل محتــوای کیفــی بــرای شــناخت آثــار ســینمای
جامعـ 
دفــاع مقــدس و کارکــرد آن اســتفاده شــده اســت .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه اغلــب فیلمهــای
ایــن ژانــر ،بهرغــم دســتهبندیهای متفــاوت ،چــه در دســتۀ منتقــد جنــگ و چــه در گــروه جنگــی ،بهعلــت
حساســیتهای ویــژۀ ایــن ژان ـر ،ســعی در تبلیــغ دفــاع مقــدس دارنــد .بهرغــم فرازونشــیبهای ســینمای دفــاع
مقــدس طــی چهــار دهــۀ گذشــته ،بازتــاب وقایــع دفــاع مقــدس آنچنــان کــه بایــد بررســی نشــده و اغلــب
فیلمهــای ایــن ژانــر ســینمایی ســعی در شــکلدهی بــه افــکار عمومــی داشــتهاند کــه البتــه در درازمــدت موفــق
نبودهانــد .همچنیــن ایــن پژوهــش نشــان میده ـد فیلمهــای تولیــدی ســینمای دفــاع مقــدس ،همگــی ،ســعی
در اقنــاع و تبلیــغ و تبلــور فرهنــگ مقاومــت ،شــهادت و ایثــار در میــان مــردم داشــتهاند.
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مقدمه

بیــش از چهــل ســال از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران میگــذرد .اگــر ســینمای فعلــی

ایــران را همــزاد انقــاب بدانیــم چنــدان ره بــه خطــا نبردهایــم؛ چراکــه نخســتین فیلمهایــی
کــه درســت پــس از  22بهمــن ســال  57در تلویزیــون و ســینما بــه نمایــش درآمدنــد
مســتندهایی دربــارۀ ایــن قیــام مردمــی بودنــد کــه در بحبوحــۀ راهپیماییهــا فیلمبــرداری
میشــدند .مــوج انقــاب بــا ســوختن ســینماها همــراه بــود؛ بایــد ســینمای قبــل از انقــاب
میســوخت تــا ققنــوسوار از دل آتــش آن برخیــزد و قــد راســت کنــد (شــیرازی.)1387 ،
دوران هشتســالۀ دفــاع مقــدس دورانــی خــاص و درخشــان در تاریــخ کشــور ماســت
کــه بیتردیــد ســینما ،یــا همــان هنــر هفتــم ،یکــی از مؤثرتریــن ابزارهــای انتقــال ارزشهــای
ایــن دوران اســت .ویژگــی ژانــر دفــاع مقــدس پرداختــن بــه خلقیــات رزمنــدگان دفــاع
مقــدس ،باورهــا و اعتقــادات آنهــا بــر اســاس واقعیــات بــوده اســت کــه بهتدریــج در
ســا لهای شــکلگیری ایــن ژانــر ســینمایی بــه اوج خــود رســید و موجــب ارتقــای ســطح
کیفــی ســینمایدفــاع مقــدس 1شــد« .در ایــام دفــاع مقــدس و چنــد ســالی پــس از آن،
ســرمایهگذاریهای خوبــی در زمینــۀ انعــکاس ارزشهــای دفــاع مقــدس صــورت گرفــت؛
امــا ســا لهای متمــادی بعــد از دهــۀ  70دیگــر گیشـههای ســینما تعییــن میکننــد ســینما
بایــد روی چــه چیــزی ســرمایهگذاری کنــد( ».یوســفی ،ابنالدیــن و حــداد )1398 ،البتــه
در دهــۀ  90یکــی از پرفروشتریــن فیلمهــای ســینمایی از ژانــر دفــاع مقــدس بــوده اســت
کــه از اقبــال عمومــی هــم برخــوردار بــوده اســت .امــا ژانــر دفــاع مقــدس نتوانســته جایگاه
خ��ود را در س��ینمای ای��ران بیایدــ .ســینمای دفــاع مقــدس طــی چهــار دهــه فرازوفرودهایــی
را تجربــه کــرده اســت .بررســی تبلــور دفــاع مقــدس در ســینمای ایــران متــن اصلــی ایــن
پژوهــش اســت؛ بنابرایــن ،ضــرورت پژوهــش درمــورد ابعــاد فرهنگــی آن محســوستر
مینمایــد.
تولیــدات ســینمای دفــاع مقــدس را میتــوان بــه دو گــروه فیلمهــای جنگــی و منتقــد
جنــگ تقســیمبندی کــرد .بــرای تمیــز فیلمهــای جنگــی و منتقــد جنــگ ،مــواردی وجــود
دارنــد کــه در جــدول  1بــه آنهــا اشــاره میکنیــم.
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ردیف
1

جدول  .1مقایسۀ فیلمهای جنگی و منتقد جنگ
گروه موافق
فیلمهای منتقد جنگ
این دسته از فیلمها بیشتر به پیامدهای

این فیلمها بیشتر خود جنگ و حماسههای

جنگ و مسائلی میپردازند که در جنگ و یا

جنگ را به تصویر میکشند .اوجها و گرههای

پس از جنگ برای جامعه پیش آمده است.

داستان این فیلمها بر سر پیروزی و غلبه بر
دشمن است.

2

قهرمانان این فیلمها شامل گروههای مختلف

شخصیتهای این دسته از فیلمها انسانهایی

جامعهاند و بیشتر به جنگ حالت منفی

وا ال ،پاک ،معصوم و عارف به تصویر کشیده

میدهند تا مذهبی.

میشوند و به جنگ و دستاندرکاران آن حالتی
عرفانی و تقدسی میبخشند.

نگاهی گذرا به سینمای دفاع مقدس در دولتهای پس از انقالب
هماننــد تاریــخ بعــد از انقــاب ،ســینمای دفــاع مقــدس را میتــوان بــه چهــار دوره
تقســیمبندی کــرد .۱ :دوران انقــاب و جنــگ ()1357-۱۳۶۷؛  .۲دوران ســازندگی (-۱۳76
)1368؛  .۳دوران اصالحــات
ً
مجــددا دورۀ
()۱۳76-۱۳84؛  .۴دوران اصو لگرایــی ()۱۳۸۴؛ و دهــۀ  90کــه
اصالحــات نامیــده شــد .در دوران جنــگ« ،ایــن نــوع ســینما بیشــتر محتــوای تبلیغاتــی
و پروپاگاندایــی دارد .بهطــور طبیعــی و بدیهــی ســعی در تشــویق جوانــان بــرای حضــور
در جبهــه را مضمــون اصلــی خــود قــرار میدهنــد( ».معدنــی ،1391 ،بــه نقــل از خزایــی،
)1393
اکثــر فیلمهایــی کــه در اوایــل جنــگ تحمیلــی ســاخته میشــدند بــا هــدف تقویــت
روحیــۀ عمومــی مــردم شــکل میگرفتنــد؛ بهگونهاییکــه موضــوع اکثــر آنهــا شــبیه بــه
هــم بــود :گروهــی ارتشــی بــه خــاک دشــمن نفــوذ میکردنــد و پــس از نابــودی تجهیــزات
دشــمن و بــا کمتریــن تلفــات بــه کشــور بــاز میگشــتند .البتــه ایــن عمــل در آن برهــۀ
زمانــی بســیار ســتودنی بــود؛ چــون ،همانگونــه کــه پیشتــر ذکــر شــد ،ســاخت ایــن گونــه
فیلمهــا بــرای تقویــت روحیــۀ مــردم بســیار الزم بــوده اســت .فیلمهایــی مثــل پایــگاه
جهنمــی ،عقابهــا ،برزخیهــا ،گــذرگاه و ...از ایــن نــوع فیلمهــا بودنــد.
در دورۀ موســوم بــه ســازندگی ،ســینمای جنــگ حالــت انتقــادی بــه خــود میگیــرد.
«اولیــن فیلــم انتقــادی در ســال  ،۱۳۶۷توســط محســن مخملبــاف ،بــا عنــوان «عروســی
خوبــان» ســاخته میشــود کــه البتــه بیشــتر مضمــون فیلــم حالــت فرافکنــی و جهــل
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ً
تقریبــا
فیلمسـ�از را نش��ان میدهــد» (مکونـ�دی ،فرخ��ی ،طاهریپ��ور و حس��ینی.)1396 ،
تمامــی فیلمهــای ایــن دوره بــه شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه اعتــراض و انتقــاد
دارنــد.
بعــد از سپریشــدن ســا لهای پرالتهــاب اولیــۀ جنــگ تحمیلــی ،دیــدگاه فیلمســازان
بــه مقولــۀ جنــگ عــوض شــد و فیلمســازان جوانــی روی کار آمدنــد .حاصــل ایــن دوران
را میتــوان در فیلمهایــی مثــل دیــار عاشــقان بــه کارگردانــی حســن کاربخــش ()1362؛
پــرواز در شــب بــه کارگردانــی رســول مالقلیپــور ()1365؛ دیدهبــان بــه کارگردانــی ابراهیــم
حاتمیکیــا ()1367؛ مهاجــر بــه کارگردانــی ابراهیــم حاتمیکیــا ( )1365و ...مشــاهده

ً
بعضــا بــا اســتقبال مــردم نیــز مواجــه میشــدند .ایــن آثــار واقعیــات جنــگ،
کــرد کــه
رشــادتها و ایثارهــای رزمنــدگان ایرانــی را بهخوبــی نشــان میدهنــد و بــه جنبــۀ معنــوی
دفــاع مقــدس نیــز میپردازنــد.
در دورۀ اصالحــات ،کــه از لحــاظ زمانــی از جنــگ فاصلــه گرفتهایــم ،عشــق زمینــی در

ایــن نــوع فیلمهــا مطــرح میشــود کــه قبــاً ســابقه نداشــته اســت .اولیــن فیلــم ســال
 ۱۳۷۷بــا عنــوان شــیدا بــه کارگردانــی کمــال تبریــزی اکــران میشــود.
در دورۀ اصو لگرایــی ،اگرچــه ســاخت فیلــم جنگــی بــه رکــود گراییــده ،نــوع فیلمهــا
هــم رنگوبــوی شــرایط خــود را دارنــد کــه شــاخصترین آنهــا فیلــم اخراجیهــا ســاختۀ
مســعود دهنمکــی اســت .هرچنــد در ایــن شــش ســال تالشهــای زیــادی بــرای بقــای
ســینمای جنــگ صــورت گرفــت ،امــا خروجــی مناســبی بــه ایــن ژانــر ســینمایی دیــده
نمیشــود .از میــان فیلمهــای ایــن دوره میتــوان بــه روز ســوم ،ملکــه و روزهــای زندگــی
اشــاره کــرد.
نقطــۀ آغــاز ســینمای داســتانی دفــاع مقــدس نیــز فیلــم دیدهبــان حاتمیکیــا بــود.
حاتمیکیــا ،کــه خــود شــاگرد مکتــب فیلمســازی آوینــی بــود ،اولیــن فیلمســازی اســت
کــه در ســینمایدفــاعمقــدس شــخصیتپردازی واقعگرایانــه را در میــان نیروهــای خــودی
جــدی گرفــت.
بــا پایــان جنــگ تحمیلــی ،فیلمســازان جنــگ امکانــی را بــرای پرداختــن بــه برخــی از
واقعیتهــا و شــخصیتهای خــاص جنگهــا ،شکســتها و پیروزیهــا بــه دســت
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آوردنــد و ســینمای جنــگ نوعــی دگرگونــی مضمونــی و محتوایــی را تجربــه کــرد.
وضعیت تولید فیلمهای دفاع مقدس در سا لهای دهۀ  60تا 90
در ایــن قســمت از پژوهــش ،بــه وضعیــت تولیــد فیلمهــای دفــاع مقــدس در
دولتهــای مختلــف طــی  4دهــه در قالــب نمــودار و جــدول میپردازیــم.

نمودار  .1تعداد فیلمهای سینمایی ژانر دفاع مقدس تولیدشده در چهار دهه بعد از انقالب اسالمی
جدول  .2وضعیت تولید فیلمهای سینمایی در دورۀ معاونتهای سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بعد از انقالب اسالمی
تعداد فیلمهای تولیدی دفاع مقدس
مدت زمان مسئولیت
بازۀ زمانی
3
 3سال
59-62
94
10سال
62-72
6
 1سال
73
37
 2/5سال
74-76
18
 3/5سال
81-84
76-79
80
84-88
88-91
92-95
95-97
98-1400

 2/5سال
 1سال
 4سال
 4سال
 3سال
 2سال
 4سال

20
3
22
20
10
9
10

دوره 15
پیاپی 40
زمستان 1400

125

جامعهشناسی ژانر فیلمهای دفاع مقدس در سینمای ایران(1360ـ)1400

نمودار  .2وضعیت تولید فیلمهای سینمایی ژانر دفاع مقدس در چهار دهه بعد از انقالب اسالمی

شکل .3جدول و نمودار سهم فیلمهای دفاع مقدس از کل فیلمها (سازمان هنری و سینمایی دفاع مقدس)1399 ،
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شکل  .4جدول و نمودار سهم ژانرهای مختلف از سال  93تا ( 98سازمان هنری و سینمایی دفاع مقدس)1390 ،

سینمای دفاع مقدس در دورههای مختلف معاونت سینمایی
ســینمای دفــاع مقــدس در دورۀ مدیریتهــای مختلــف ســینمایی و بــا توجــه بــه
وضعیــت جامعــه ،دغدغههــا و اولویتهــا فرازوفــرود بســیاری را تجربــه کــرده اســت.
نگاهــی بــه آمــار تولیــدات فیلمهــای ســینمایی ژانــر دفــاع مقــدس میتوانــد تــا حــدودی
گویــای دغدغــۀ مدیــران وقــت باشــد.
دورۀ مدیریت آقای مهدی کلهر
در دو ســال اول ظهــور ســینمای دفــاع مقــدس و در دورۀ مدیریــت مهــدی کلهــر،
درمجمــوع ،ســه فیلــم ســینمایی ســاخته شــد کــه بازتــاب حا لوهــوای ســالهای نخســت
خلــق فیلمهــای جنگــی در ایــران هســتند :فیلمهــای ســینمایی جانبــازان بــه کارگردانــی
ناصــر محمــدی ()1361؛ کیلومتــر  5بــه کارگردانــی حج ـتاهلل ســیفی ()1361؛ و برزخیهــا
بــه کارگردانــی ایــرج قــادری (.)1361
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دورۀ مدیریت آقای فخرالدین انوار
دورۀ دهســالۀ مدیریــت انــوار در معاونــت ســینمایی اتفاقــات بزرگــی را در ســینمای
دفــاع مقــدس رقــم زد؛ ســینمای دفــاع مقــدس در ایــن دوره ســامان یافــت و فیلمســازانی
همچــون مالقلیپــور و حاتمیکیــا پــا بــه میــدان گذاشــتند و فیلــم پرفــروش عقابهــا در
همیــن دوره ســاخته شــد.
دورۀ مدیریت آقای مهدی فریدزاده
در دورۀ مدیریــت یکســالۀ آقــای فریــدزاده در معاونــت ســینمایی شــش فیلــم در ژانــر
دفــاع مقــدس ســاخته شــد.
دورۀ مدیریت آقای عزتا ..ضرغامی
در این دورۀ دوونیمساله ،سیوهفت فیلم در ژانر دفاع مقدس ساخته شد.
دورۀ مدیریت سیفا ..داد
در ایــن دوره ،ســینمای دفــاع مقــدس وارد فضایــی تــازه شــد و تحوالتــی در ایــن زمینــه
رقــم خــورد .بیــش از بیســت فیلــم ســینمایی ژانــر دفــاع مقــدس در ایــن دوره ســاخته
شــد.
دورۀ مدیریت محمدحسن پزشک
در ایــن دورۀ یکســاله فقــط یــک فیلــم ســینمایی ژانــر دفــاع مقــدس تولیــد شــد و
افــت چشــمگیری در ایــن زمینــه رخ داد.
دورۀ مدیریت محمدمهدی حیدریان
ج ســال
آقــای حیدریــان دو دوره معاونــت ســینمایی را بــر عهــده داشــت و طــی پنــ 
مدیریــت ایشــان ،حــدود ســی فیلــم ژانــر دفــاع مقــدس تولیــد شــد.
دورۀ مدیریت محمدرضا جعفری جلوه
تولیــد فیلمهــای ژانــر دفــاع مقــدس در ســا لهای مدیریــت محمدرضــا جعفــری جلــوه
رونــدی کاهشــی داشــت .درمجمــوع ،در چهــار ســال مدیریــت وی  22فیلــم در ایــن ژانــر
تولیــد شــد.
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دورۀ مدیریت جواد شمقدری
در این دورۀ چهارساله ،بیست فیلم ژانر دفاع مقدس ساخته شد.
دورۀ مدیریت حجتا ..ایوبی
در این دورۀ سهساله ،ده فیلم ژانر دفاعمقدس تولید شد.
نگاهــی کلــی بــه آمــار تولیــد فیلمهــای دفــاع مقــدس نشــان میدهــد ســالهای ،62
کمــی در ســینمای دفــاع مقــدس بــوده و
 67 ،63و  74ســا لهای درخشــان بــه لحــاظ ّ
ســا لهای  91 ،89 ،88 ،87 ،84 ،81 ،60و  93ایــن آمــار رونــد کاهشــی داشــته اســت.
هــدف پژوهــش پیـشرو بررســی ســینمای دفــاع مقــدس در چهــار دهــه بعــد از انقالب
اســامی (از دهــۀ  60تــا ســال  )1400مــی باشــد و پرس ـشهای پژوهــش بــه صــورت زیــر
ا ست :
	-سینمای دفاع مقدس چه روندی را طی سا لها فعالیت خود داشته است؟
	-ســینمای دفــاع مقــدس چــه تحوالتــی را طــی چهــار دهــه پــس از انقــاب اســامی
داشــته است؟
	-سینمای دفاع مقدس چه اهداف و مفاهیمی را دنبال میکند؟
پیشینۀ پژوهش
یوســفی و همــکاران ( )1398رتبهبنــدی عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای ســینمای دفــاع
مقــدس در جوانــان (مطالعــۀ مــوردی مدرســۀ ســینمایی حــوزۀ هنــری انقــاب اســامی) را
بررســی کردنــد .نتایــج حاصــل عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای ســینمای دفــاع مقــدس را در ســه
طبقــۀ «عوامــل درونــی فیلــم»« ،عوامــل بیرونــی فیلــم» و «عوامــل محیطــی» تقســیمبندی
کــرد .درمجمــوع ،میتــوان گفــت عوامــل درونــی در دســت فیلمســازان مؤثرتریــن عامــل
در تقاضــای فیلمهــای ژانــر دفــاع مقــدس هســتند.
پورالخــاص و یحیایــی ( )1397در پژوهشــی بازنمایــی اســطورۀ قهرمــان مظلــوم در
روایتهــای داســتانی ســینمای جنــگ تحمیلــی را در چهــار فیلمنامــه از چهــار دهــه
ســینمای ایــران بررســی کردنــد .در ایــن مقالــه ،آنهــا در جس ـتوجوی ماهیــت اســطورۀ
امروزیــن قهرمــان در ســینمای جنــگ تحمیلــی بودنــد و بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه قهرمان
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فیلمهــای موردمطالعــه قهرمانــی توانمنــد نیســت کــه بتوانــد بــرای مخاطبــش الگــو و
اســطوره شــود و اگــر دو روی توانمنــدی و مظلومیــت را داشــته باشــد ،در فیلمنامههــای
موردمطالعــه ،عنصــر مظلومیــت اســت کــه خــود را بیشــتر بــروز میدهــد و توانمنــدی ،اگــر
نگوییــم موجودیتــی غایــب داشــته ،همــواره در پــس پــرده و در اندرونــی محتــوای داســتان
جایگاهــش را یافتــه اســت.
احمــدی ،مظفــری و مهــدیزاده ( ،)1396در مطالعــۀ بازنمایــی مفاهیــم ایثــار و شــهادت
در ســینمای دفــاع مقــدس ،بــه تحلیــل تطبیقــی فیلمهــای پــرواز در شــب و عقابهــا
پرداختنــد .در ایــن مطالعــه ،بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش دفــاع مقــدس و ســینمای
منتســب بــه آن ،بــا کاربســت تحلیــل نشانهشناســی بــر پــرواز در شــب و عقابهــا ،ایشــان
در صــدد رمزگشــایی نحــوۀ بازنمایــی مفاهیــم ایثــار ،شــهادت و ارزشهــا و آرمانهــای
دفــاع مقــدس و تلویحـ ً
ـا سیاس ـتهای فرهنگــی حاکــم بــر کشــور در تولیــدات ســینمایی

دهــۀ  ۶۰بودنــد .یافتههــا نشــان میدهــد درحالیکــه فیلمهــای ژانــر «ســینمای جنــگ»
بیشــتر بازنمــای شــهامت ،اقتــدار ،میهنپرســتی و بازنمایــی تضــاد و تقابــل بــا نیروهــای
دشــمناند؛ در فیلمهــای ژانــر «ســینمای دفــاع مقــدس» همجــواری بازنمایــی جنــگ بــا
نشــانههای مذهبیـمعنــوی باعــث شــکلگیری اســطورههای مقــدس از جنــگ میشــود
کــه بــا عنــوان دفــاع مقــدس شــناخته میشــود.
صدیقــی و مرکبــی ( )1396در پژوهشــی بــه مطالعــۀ ظرفیــت و شــیوههای قهرمانســازی
از شــهدای دفــاع مقــدس در آثــار نمایشــی (بــا مطالعــۀ مــوردی ســریال شــوق پــرواز و فیلــم
چ) پرداختنــد .آنهــا علــت انتخــاب موضــع خــود را چنیــن بیــان کردنــد کــه هشــت ســال
جنــگ تحمیلــی حــدود  230هــزار نفــر شــهید را بــر جــای گذاشــته اســت کــه از میــان تعداد
کثیــر آثــار تولیدشــده بــا موضــوع دفــاع مقــدس ،تنهــا  11اثــر ســینمایی و تلویزیونــی از
روی شــخصیت شــهدای جنــگ تحمیلــی ســاخته شــده اســت؛ آثــاری بــا نامهــای ســیمرغ،
جاودانگــی ،زیباتــر از زندگــی ،بــه کبــودی یــاس ،دلتنگــی عاشــقانه ،بزرگمــرد کوچــک،
یوســف هــور ،شــب واقعــه ،شــوق پــرواز ،شــور شــیرین و چ .ایــن امــر خــود نشــان از
مغفو لمانــدن شــهدای دفــاع مقــدس بــرای تبدیلشــدن بــه شــخصیت قهرمــان اثــر
نمایشــی دارد .بااینحــال ،در اکثــر نقدهــای صورتگرفتــه ،ضعــف شــخصیتپردازی در
نظرهــای منتقــدان و تحلیلگــران مختلــف بــه چشــم میخــورد.
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در پژوهشهــای یادشــده ،بیشــتر بــه عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای ســینمای دفــاع
مقــدس در جوانــان ،بازنمایــی اســطورۀ قهرمــان مظلــوم در ســینمای دفــاع مقــدس،
بازنمایــی مفاهیــم ایثــار و شــهادت ،و شــیوۀ قهرمانســازی در ســینمای دفــاع مقــدس
پرداختــه شــده اســت .تمایــز پژوهــش پیــش رو بــا پژوهشهــای پیشــین در بررســی
تبلــور دفــاع مقــدس در ســینمای ایــران بیــن ســا لهای  1360تــا  1400اســت.
مبانی نظری پژوهش
«جامعهشناســی هنــر زمینــۀ خاصــی از زندگــی معنــوی اجتمــاع یــا بخــش ویــژهای
از فرهنــگ جامعــه ،یعنــی هنــر ،را مطالعــه میکنــد .بــه بیــان دقیقتــر ،جامعهشناســی
هنــر بــه شــناخت علمــی هنــر و زندگــی اجتماع ـی ،بهویــژه بســتگیهای متقابــل ایــن دو،
میپــردازد( ».ترابــی)33 :1376 ،
د رویکــرد
ســه رویکــرد اصلــی در حــوزۀ جامعهشناســی هنــر وجــود دارد .نخســتین رویکــر 
فلســفی اســت .اســاس ایــن رویکــرد را مســئلۀ هنــر بــرای هنــر تشــکیل میدهــد .بهعلــت
رد هــر گونــه رابطــه بیــن آثــار هنــری و شــرایط اجتماعــی همزمــان ،آنهــا فاقــد ُبعــد
جامعهشــناختیاند.
رویکــرد دوم جامعهشــناختی یــا غایتشــناختی اســت و معرفــت را بــه هــدف
برمیگردانــد .متفکــران ایــن رویکــرد معتقدنــد بــرای درک آثــار هنــری کافــی اســت شــرایط
اقتصــادی و اجتماعــی را کــه اثــر هنــری در آن متولــد شــده بشناســیم .ایــن رویکــرد
میگویــد هنــر حــاوی اطالعاتــی دربــارۀ جامعــه اســت کــه بــا تحلیــل آن میتــوان بــه
شــرایط اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی پــی بــرد.
رویکــرد ســوم رویکــرد فلســفی ،جامعهشــناختی و متأثــر از نظریــۀ معرفتــی شــعر اســت
و معتقــد اســت نــه جامعــه و معرفــت هیچکــدام علــت دیگــری نیســتند و هیچیــک از
ایــن دو حــوزه بهتنهایــی نمیتوانــد تغییــری در رونــد تاریــخ بــه وجــود آورد؛ بلکــه از
اتحــاد ایــن دو حــوزه اســت کــه موتــور تاریــخ بــه حرکــت درمیآیــد .بــه اعتقــاد نویســندۀ
کتــاب جامعهشناســی هنــر ،شــرایط اجتماعــی تنهــا عامــل وقــوع و علــت وجــود جریانهــای
معنــوی محســوب میشــوند و فقــط قادرنــد آنچــه را بــا زیربنــای بیطرفــی اجتماعــی موافــق
و مطابــق اســت از تحقیــق برخــوردار ســازند (راودراد.)15 :1382 ،
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در حــوزۀ جامعهشناســی هنــر ،اکثــر جامعهشناســان در رویکــرد دوم قــرار میگیرنــد
کــه شــامل افــرادی چــون هــاورز ،1لــوکاچ ،2گلدمــن 3وولــف 4میشــود (رامیــن:1387 ،
.)57
نظریــۀ دیگــری کــه میتوانــد مــا را در تبییــن و تحلیــل یافتههــا کمــک کنــد نظریــۀ
شــکلدهی اســت .ایــن نظریــه گرچــه درســت در مقابــل نظریــۀ بازتــاب قــرار میگیــرد،
میتوانــد مکمــل خوبــی بــرای ایــن نظریــه باشــد .رویکــرد شــکلدهی تشکیلشــده از
آرایــی اســت کــه ســینما را ابــزاری بــرای شــکلدادن بــه افــکار ،نگرشهــا و بینشهــای
مــردم میداننــد .بــه عبارتــی ،ایــن رویکــرد در صــدد اثبــات ایــن مدعاســت کــه همانطــور
کــه ســینما میتوانــد بــا نشــاندادن واقعیــت جامعــه نقشــی شایســته ایفــا کنــد،
میتوانــد در جه ـتدادن و سمتوسوبخشــیدن بــه افــکار مخاطبانــش در مســیر دلخــواه
فیلمســازان یــا سیاســتمدارانی کــه بــر تولیــد فیلمهــا نظــارت دارنــد نیــز عمــل کنــد.
در پژوهــش پیــش رو ،بــا ترکیــب دو رویکــرد بازتــاب و شــکلدهی ،بــه بررســی
فیلمهــای دفــاع مقــدس خواهیــم پرداخــت؛ چــه تجربــه نشــان داده اســت در بررسـیهای
میانرشــتهای بــرای حمایــت از یافتههــای پژوهــش و نتیجهگیــری ،چــه بــه لحــاظ نظــری
و چــه از نظــر روانشــناختی ،اتخــاذ یــک نظریــه کافــی و ســودمند نیســت (کیــا و همــکاران،
 .)32 :1386طبــق نظریههــای یادشــده ،گرچــه مــا آثــار هنــری تولیدشــده در ســینما را
محصــول شــرایط اجتماعــی میدانیــم ،امــا از ســوی دیگــر ،ســینما را ابــزاری نیرومنــد بــرای
کنتــرل و شــکلدهی تفکــر رایــج در اجتمــاع محســوب میکنیــم.
ازای ـنرو ،در ایــن مقالــه در پــی بررســی تبلــور ســینمای دفــاع مقــدس از دهــۀ  60تــا
ســال  1400هســتیم.
روش پژوهش
در ایــن پژوهــش ،بنــا بــه ویژگیهــای پژوهــش و لــزوم اســتفاده از تحلیــل محتــوای
فیلمهــای دفــاع مقــدس ،از روش کیفــی بهــره بــرده شــده اســت.
1 . HAUSER
2 . Lukacs
3 . Goldman
4 . Wolf
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جامعــۀ آمــاری  275فیلــم دفــاع مقــدس ( 1360تــا  )1400اســت و از شــیوۀ نمونهگیری
هدفمنــد بهــره گرفته شــده اســت.
ازآنجاکــه هــدف ایــن پژوهــش کســب بینــش بیشــتر و تعمیــق کافــی در تحلیــل
محتــوای ســینمای دفــاع مقــدس بــوده اســت ،بــا اســتفاده از «نمونهگیــری هدفمنــد
از مــوارد مطلــوب» از میــان  275فیلــم «گونــۀ» دفــاع مقــدس ،نمونههــا بدیــن ترتیــب
انتخــاب شــدند:
 .1ابتــدا ســیاهۀ کاملــی از تمــام فیلمهایــی کــه در ژانــر دفــاع مقــدس میگنجنــد
تهیــه شــد.
 .2ســپس گونــۀ دفــاع مقــدس بــه دو زیرگونــۀ کلــی ـ یعنــی فیلمهایــی کــه جنگــی
هســتند و یــا بــه عبارتــی دیگــر جنــگ ایــران و عــراق را تقدیــس میکننــد ،و فیلمهایــی
ً
اصطالحــا فیلمهــای ضــد جنــگ نامیــده میشــوند ـ
کــه منتقــد جنــگ هســتند یــا
تقســیمبندی شــد.
ه بیــش از چهــار دهــه از عمــر ســینمای دفــاع مقــدس میگــذرد،
 .3بــا توجــه بــه اینکـ 
از هــر چهــار دهــه ،دو فیلــم کــه یکــی جنگــی و یکــی منتقــد جنــگ اســت انتخــاب شــد کــه
دو فیلــم از دهــۀ  ،60دو فیلــم از دهــۀ  ،70دو فیلــم از دهــۀ  80و دو فیلــم از دهــۀ  90را
شــامل میشــود.
ب) تالش شده است فیلمها از کارگردانهای جریانساز در این حوزه باشند.
ج) ســعی شــده اســت فیلمهــای انتخابشــده از فیلمهــای مطــرح و قابلتوجــه
(پرفــروش یــا مــورد اســتقبال جشــنوارهها) در ســینمای دفــاع مقــدس باشــند و از ســوی
صاحبنظــران ســینما بــه فیلمهــای مدافــع جنــگ و منتقــد جنــگ تقســیمبندی شــوند.
«روشهــای معمــول جم ـعآوری دادههــا در پژوهــش کیف ـی ،مصاحب ـه ،تحلیــل اســناد
و مش��اهده اس��ت» (گال ،گال و ب��ورگ« .)656 :1382 ،ازآنجاکــه فیلــم نیــز چــون کتــاب
جــزء اســناد دســتهبندی میشــود» (نیکخلــق ،)91 :1377 ،در پژوهــش پیــش رو بــا
روش تحلیــل اســناد بــه جم ـعآوری اطالعــات موردنیــاز پرداختیــم.
مصاحبــه ،مشــاهده و بررســی اســناد و مــدارک موجــود در موضــوع ســینمای دفــاع
مقــدس از ابزارهــای مورداســتفاده در ایــن پژوهــش هســتند.
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یافتههای پژوهش
در ایــن پژوهــش بــرای بررســی و تحلیــل دقیقتــر محتــوای فیلمهــا ،بــه دو شــیوه
عمــل شــده اســت .ابتــدا نشــانههایی کــه بــرای جنــگ و منتقــد جنــگ بــا اســتناد بــه
نظریههــای مربــوط در نظــر گرفتــه شــده بودنـد بررســی شــدند و ســپس فــارغ از نشــانهها،
بــه مفاهیــم مســتتر در فیلمهــا پرداختــه ش ـد .بنابرایــن ،بــرای بررســی دقیقتــر آثــار ،هــم
بــه بررســی نشــانهها و هــم بــه بررســی مفهومــی فیلمهــا پرداختــه شــد .اطالعــات جــدول
 5پــس از مشــاهدۀ عمیــق فیلمهــا بــا توجــه بــه ســیاهۀ نشــانگان جنــگ و منتقــد جنــگ
بــه دســت آمــده اســت.
جدول  .5درصد فراوانی نشانههای جنگ و منتقد جنگ در فیلمهای منتخب
دهه

سالساخت

نوع فیلم

نام فیلم

کارگردان

درصدجنگی

درصدمنتقد جنگ

60

1364

منتقد جنگ

باشو غریبۀ کوچک

بهرام بیضایی

47/66

13/89

60

1366

جنگی

پرواز در شب

رسول مالقلیپور

14/28

83/26

70

1375

جنگی

سجده بر آب

حمید خیرالدین

11/02

43/43

70

1376

منتقد جنگ

آژانس شیشهای

ابراهیم حاتمیکیا

15/95

77/79

80

1382

منتقد جنگ

اشک سرما

عزیزاله حمیدنژاد

50/60

11/68

80

1382

جنگی

دوئل

احمدرضا درویش

6/02

83/36

90

1392

جنگی

شیار 143

نرگس آبیار

82/47

17/52

90

1396

منتقد جنگ

سرو زیر آب

محمدعلی باشهآهنگر

19/35

70/69

بــرای ایــن منظــور ،هشــت فیلــم انتخــاب و تحلیــل شــدند .از تحلیــل ایــن فیلمهــا
برمیآی ـد کــه فیلمهــای زیــادی بــا تنــوع موضوعــی فــراوان در ژانــر دفــاع مقــدس وجــود
دارد کــه هرکــدام از زاوی ـهای موضــوع جنــگ را مطــرح میکننــد.
ســینمای دفــاع مقــدس از ســال  ،1360بــا فیلــم مــرز ،حیــات خــود را آغــاز کــرد و تــا
امــروز همهســاله بخشــی از تولیــدات ســینمای ایــران را بــه خــود اختصــاص میدهــد.
بررســی دههبهدهــۀ فیلمهــای ســینمای دفــاع مقــدس ،چــه بــه لحــاظ کمیــت و چــه
کیفیــت ،میتوانــد مب ّیــن حقایــق بســیاری باشــد .برطبــق جــدول  ،6تعــداد فیلمهــای
ساختهشــده در ســا لهای دهــۀ  60نســبت بــه کل تولیــدات ســینمای دفــاع مقــدس
قابلتوجــه اســت.
بررســیها نشــان میدهــد ،بیــن ســا لهای  60تــا  ،1362تعــداد فیلمهــای دفــاع
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مقــدس رونــد تولیــدی رو بــه افزایشــی داشــت و درصــد مهمــی از تولیــدات ســینمای
ایــران را بــه خــود اختصــاص داد ،تــا آنجــا کــه ســال  15 ،1363فیلــم ـ کــه  50درصــد
از کل فیلمهــای ساختهشــده در آن ســال را تشــکیل میدادنــد ـ متعلــق بــه ژانــر دفــاع
مقــدس هســتند .از ســال  1363تــا  ،1367یعنــی پایــان جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایران،
تعــداد فیلمهــای دفــاع مقــدس کمتــر شــد .امــا بهطــور متوســط حــدود  20درصــد از کل
فیلمهایــی کــه تولیــد شــدند بــه ژانــر دفــاع مقــدس اختصــاص داشــتند کــه البتــه درصــد
قابلتوجهــی اســت.
جدول  .6درصد فراوانی فیلمهای دفاع مقدس نسبت به کل تولیدات سینمای ایران طی سالهای  58تا 99
تعداد کل تولیدات

تعداد فیلمهای

سینما

دفاع مقدس

58
59
60
61
62
63
64
65

3
1
20
8
24
32
32
32

69
70
71
72
73

60
48
50
70
61

75
76
77
78
79
80

سال

66
67
68

74

سال

تعداد کل
تولیدات سینما

تعداد
فیلمهای
دفاع مقدس

0
0
1
3
8
15
3
9

81
82
83
84
85
86
87
88

58
61
56
74
67
70
64
85

5
10
6
2
8
3
5
3

14
13
7
12
7

92
93
94
95
96

64
83
87
58
62

33

4
3
2
9
8
3

98
99
1400

78
12
کرونا

3
4
ادامه دارد

36
52
42

8
6
12

63

10

46
58
39
48
50
62

16
17
11
8
7
4

89
90
91

97

87
84
84

1
3
7

طبــق نظریــۀ شــکلدهی درســت اســت کــه محصــوالت و تولیــدات هنــری بــر فرهنــگ
جوامــع اثرگذارنــد ،امــا خــود بهشــدت تحــت تأثیــر جامعــه و شــرایط اجتماعیانــد
(هینیـک .)1384 ،اوج و فــرودی کــه در تعــداد تولیــدات ســینمای دفــاع مقــدس به چشــم
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میخــورد طبــق همیــن قاعــده تبییــن جامعهشــناختی در پــی دارد .همانطــور کــه اشــاره
شــد ،در ایــن ســا لها خیــل عظیمــی از فیلمهــای ســینمای ایــران مربــوط بــه دفــاع
مقــدس بودنــد کــه همگــی ســعی در اقنــاع و تبلیــغ و ســاختن فرهنــگ مقاومــت در میــان
مــردم داشــتهاند.
بــر اســاس یافتههــای پژوهــش ،ایدئولــوژی غالــب جامعــه در ایــن دوره از طریــق
ایدئولــوژی عرضهشــده در فیلمهــا تقویــت میشــد .بــرای نمونــه ،بــه فیلــم پــرواز در
شــب ،کــه مقدمــۀ ســاخت فیلمهــای زیــادی در دهههــای  ۶۰و  ۷۰نیــز بــود ،اشــاره
میشــود .پــرواز در شــب همچــون تعــداد بســیاری از فیلمهــای دفــاع مقــدس بــه
حــوادث درون جبهههــا و تــاش بــرای روحانــی جلــوهدادن شــخصیتهای درون جنــگ
میپــردازد ،بــه همیــن علــت میتوانــد بهعنــوان فیلمهــای جنگیـتبلیغاتــی دهــۀ ۶۰
تحلیــل شــود .در فیلــم پــرواز در شــب نشــانههای صلحآمیــز  14درصــد وجــود دارد کــه
شــامل فداکاریهــا ،همدلیهــا و همکاریهــا میشــود کــه فیلــم را از حالــت خشــونت
صــرف خــارج میکنــد .پــرواز در شــب در زمــان خــود از تأثیرگذارتریــن فیلمهــا بــود و
جوایــز زیــادی را در جشــنوارۀ فیلــم فجــر از آن خــود کــرد.
بررســی محتــوای فیلمهــای دفــاع مقــدس دهــۀ  60مؤیــد آن اســت کــه فیلمهــا

ً
عمدتــا در زمــرۀ فیلمهــای تبلیغاتــی (پروپاگاندایــی) قــرار میگیرنــد؛ فیلمهایــی کــه
معمــوالً بــرای تهییــج روحیــۀ مبارزهطلبانــۀ مــردم در مقابــل دشــمن ســاخته میشــدند.
در ایــن میــان ،میتــوان بــه آثــار انگشتشــماری چــون باشــو غریبــۀ کوچــک و ش ـبهای
زاینــدهرود اشــاره کــرد کــه اثرهــای مخــرب جنــگ را بررســی میکردنــد؛ امــا ،ایــن فیلمهــا
عمدتـ ً
ـا مجــوز پخــش نمیگرفتنــد .مثــاً باشــو غریبــۀ کوچــک ،کــه ســال  65-64ســاخته

شــد ،بــه مــدت شــش ســال توقیــف بــود و پــس از اتمــام جنــگ بــه نمایــش عمومــی
درآمــد.
بــر اســاس نتایــج پژوهــش ،ســینمای دفــاع مقــدس بــا پاگذاشــتن بــه دهــۀ ۷۰
پررونقتریــن و باشــکوهترین دورۀ خــود را تجربــه کــرد؛ دورهای طالیــی کــه علیرغــم
پیشــرفت ف ّنــاوری و گســترش شــهرکهای ســینمایی هیـچگاه در تاریــخ ســینمای مــا تکــرار
نشــد و همچنــان بهعنــوان کعبــۀ آمــال بــه آن نگریســته میشــود .از آن دوران بــه بعــد،
اگرچــه بــا فاصلهگرفتــن از جنــگ تصاویــری واقعبینانهتــر و دقیقتــر از آن ارائــه شــد،
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امــا حداقــل از لحــاظ کمیــت آثــار از پایــان دهــۀ  ۱۳۷۰تــا کنــون ســیری نزولــی را تجربــه
کردهایــم.
«ســا لهای آغازیــن و میانــی دهــۀ  70را بایــد دوران اوج ســینمای دفــاع مقــدس
دانســت .در ایــن دهــه ،پایــان جنــگ فرصتــی بــرای کارگردانــان فراهــم آورد تــا ایــن بــار
بــه جنــگ از نگاهــی دیگــر و از نــگاه بازمانــدگان و رزمنــدگان جنــگ بپردازنــد .ابراهيــم
حاتمیکیــا ،رســول مالقلیپــور و احمدرضــا درویــش را میتــوان کارگردانــان شــاخص ژانــر
دفــاع مقــدس در ایــن دهــه دانســت( ».کریمــی)۱۳۹۲ ،
نقطــۀ اوج فیلمهــای دفــاع مقــدس را بایــد میانــۀ دهــۀ  70دانســت؛ زمانــی کــه
ابراهیــم حاتمیکیــا ســال  ۱۳۷۶آژانــس شیشــهای را ســاخت؛ اثــری کــه موفــق بــه
دریافــت شــش ســیمرغ بلوریــن از جشــنوارۀ شــانزدهم فیلــم فجــر شــد.
«امــا موفقیــت اصلــی آژانــس ســا لها بعــد رقــم خــورد؛ زمانــی کــه بهعنــوان بهتریــن
فیلــم ساختهشــده در ژانــر دفــاع مقــدس شــناخته شــد .آژانــس شیشــهای ،عــاوه بــر
جلــب نظــر منتقــدان ،در گیشــه نیــز موفــق بــود و توانســت افــراد بســیاری را بــرای دیــدن
فیلــم بــه ســینماها بكشــاند .تنهــا یــک ســال بعــد از آن ،رســول مالقلیپــور هیــوا را ســاخت
و در آن داســتان همســر شــهیدی بــا همیــن نــام را روایــت میکــرد کــه ،پــس از ســالها
و هنگامــی کــه قصــد ازدواج مجــدد دارد ،تصمیــم میگیــرد کــه بــه مناطــق عملیاتــی و
خانــۀ ســابق خــود ســفر کنــد .مضمــون عاشــقانه و ملــودرام فیلــم ،کــه بــرای اولینبــار
بدینگونــه بــه آن پرداختــه میشــد ،بــا اســتقبال مخاطبــان مواجــه شــد و هیــوا نیــز
توانســت در جشــنوارۀ هفدهــم بــا کســب شــش ســیمرغ بلوریــن ،ازجملــه ســیمرغ بلوریــن
بهتریــن فیلــم ،موفقیــت آژانــس شیش ـهای را تکــرار کنــد .در همــان ســال ،کمــال تبریــزی
نیــز بــا ســاخت شــیدا کــه مضمونــی مشــابه هيــوا داشــت توانســت توجههــا را بــه خــود
جلــب کنــد( ».کریمــی)۱۳۹۲ ،
ســا لهای آغازیــن دهــۀ  80بــا رونــق ســینمای دفــاع مقــدس همــراه بــود .در ایــن
ســا لها ابراهیــم حاتمیکیــا ارتفــاع پســت ( )۱۳۸۰و بــه نــام پــدر ()۱۳۸۴؛ رســول
مالقلیپــور قــارچ ســمی ( )۱۳۸۰و مزرعــۀ پــدری ()۱۳۸۱؛ احمدرضــا معتمــدی دیوانــه از
قفــس پریــد ()۱۳۸۲؛ و احمدرضــا درویــش دوئــل ( )۱۳۸۲را ســاختند کــه ،از ایــن میــان،
دیوانــه از قفــس پریــد و بــه نــام پــدر توانســتند عنــوان بهتریــن فیلــم را بهترتیــب از
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جشــنوارۀ بیسـتویکم و بیسـتوچهارم از آن خــود کننــد .فیلــم ارتفــاع پســت نیــز موفــق
بــه دریافــت ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران در جشــنوارۀ بیســتم فیلــم
فجــر شــد.
نــوروز  ۱۳۸۶نیــز بــا دســتاورد دیگــری بــرای ژانــر دفــاع مقــدس همــراه بــود؛ در ایــن
ســال ،نخســتین نســخۀ ســهگانۀ اخراجیهــا بــر روی پــردۀ ســینماها رفــت و توانســت
عنــوان پرفروشتریــن فیلــم تاریــخ ســینمای ایــران را از آن خــود کنــد؛ موفقیتــی کــه در
ســا لهای آینــده و در نســخههای بعــدی نیــز تکــرار شــد .امــا ســا لهای پــس از  ۸۶تــا
کنــون را بایــد ســا لهای رکــود ســینمای دفــاع مقــدس دانســت .هرچنــد مســعود دهنمکــی
در ایــن ســا لها توانســت بــا ســاخت اخراجیهــای  ۲و  ۳در گیشــه بــه موفقیتهایــی
برســد ،امــا ایــن فیلمهــا نتوانســتند بهعنــوان فیلــم شــاخص و فاخــر ژانــر دفــاع مقــدس
ظاهــر شــوند .ســایر فیلمهــای ایــن ژانــر ماننــد کــودک و فرشــته مســعود نقــاشزاده؛
شــب حــورا ،ســیزده  ۵۹ســامان ســالور؛ و ضــد گلولــه مصطفــی کیایــی نیــز نتوانســتند
موفقیــت فیلمهــای دفــاع مقــدس ســا لهای گذشــته را تکــرار کننــد.
ژانــر دفــاع مقــدس در دهــۀ  90تولیــدات چندانــی نداشــت .فیلمهــای شــیار ،143
 23نفــر ،آبــادان یــازده 60 ،و ایســتاده در غبــار ازجملــه مهمتریــن فیلمهــای ایــن دهــه
بودنــد .بهرغــم تولیــدات کــم آثــار ســینمایی در ایــن دهـه ،میتــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره
کــرد کــه حفــظ حماســه و ترکیــب آن بــا بینــش عمیــق بــه موضــوع جنــگ و فرعیــات و
حواشــی آن مضمــون اصلــی فیلمهــای دفــاع مقــدس در دهــۀ  90بودنــد.
بحث و نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش ،بهمنظــور بررســی تبلــور دفــاع مقــدس در رســانۀ اثرگــذار ســینما بــه
مطالعــۀ کیفــی و تحلیــل محتــوای  ۸فیلــم از  ۴دهــه (۶۰ـ )90پرداختــه شــد و مشــاهده

شــد کــه همــۀ فیلمهایــی کــه بــه مســائل پیرامــون جنــگ میپردازن ـد لزومـ ً
ـا ّ
مبلــغ صلــح
نیســتند .هــر اثــر هنــری در تحلیــل نهایــی عصــارۀ فرهنــگ جامعــه و خردهفرهنگــی اســت
کــه هنرمنــد در آن پــرورش فکــری یافتــه اســت (ترابــی.)77 :1376 ،
همچنیــن یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد عملکــرد دولتهــا در حــوزۀ ســینمای
دفــاع مقــدس تأثیرگــذار اســت و هــر دولــت در هــر برهــۀ زمانــی متأثــر از دیدگاههــا و
گفتمــان معتقــد بــه آن و نیــز شــرایط فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی و ...عملکردهــای
دوره 15
پیاپی 40
زمستان 1400

138

جامعهشناسی ژانر فیلمهای دفاع مقدس در سینمای ایران(1360ـ)1400

متفاوتــی را در پیــش گرفتــه اســت .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه خطمشــیهای
مربــوط بــه ســینمای دفــاع مقــدس فردمحــور و دولتمحــور بودهانــد و بــا تغییــر افــراد
و دولتهــا دســتخوش تغییــرات بســیاری میشــوند .در جــدول  ،7بــر اســاس آمــار
و اطالعــات یافتههــای پژوهــش ،خالصــهای از نحــوۀ عملکــرد دولتهــا در ســالهای
موردنظــر نشــان داده شــده اســت.
جدول  .7نتیجۀ عملکرد دولتها در حوزۀ سینمای دفاع مقدس
درصد

تعداد فیلمهای
دفاع مقدس

تعداد کل
فیلمهای

دولتها

مدت

تولیدشده

5

1

20

 3سال

26/5

68

256

 8سال

دولت موقت ،شورای موقت
دولتهای اول و دوم ،سالهای 58ـ60
دولتهای سوم و چهارم
مهر  60ـمرداد 68

22/5

94

417

 8سال

دولتهای پنجم و ششم

12/5

56

448

 8سال

دولتهای هفتم و هشتم

5

33

604

 8سال

دولتهای نهم و دهم

4/42

21

475

 6سال

دولتهای یازدهم و دوازدهم تا پایان
سال 98

همانطــور کــه در جــدول  7نشــان داده شــده اســت ،در دولتهــای ســوم و چهــارم
بیشــترین درصــد تولیــدات ســینمایی دفــاع مقــدس را شــاهد بودهایــم و کمتریــن
تولیــدات مربــوط بــه دولتهــای اولیــۀ انقــاب بــوده اســت.
همچنیــن از بررســی دههبهدهــۀ ســینمای دفــاع مقــدس برمیآیــد کــه سیاسـتگذاران
ســینمای ایــران ،بــا ایــن تصــور کــه بایــد بــه حفــظ ارزشهــای دفــاع مقــدس همــت گمارنــد
(شــکلدهی) ،دســت بــه ســاخت فیلمهایــی زدنــد کــه جــزء فیلمهــای تبلیغاتــی بودنــد.
گرچــه ایــن فیلمهــا در دورهای ،بهســبب نوبــودن ایــن ژانــر و تخلیــۀ هیجانــی (در دوران
جنــگ) کــه یکــی از کارکردهــای اساســی سینماســت ،بــا اقبــال عمومــی مواجــه شــدند؛ امــا،
پــس از گذشــت زمــان ،ایــن حمایــت مردمــی را از دســت دادنــد و در مقابــل ،فیلمهایــی
بــا اســتقبال روبــهرو میشــدند کــه نگاهــی انتقــادی بــه جنــگ داشــتند و بــا نگرشــی
صلحآمیزتــر بــر پیامدهــای جنــگ تأکیــد داشــتند.
در دهــۀ  ،60ســینمای ایــران بــا پرداختــن بــه فیلمهایــی بــا موضــوع جنــگ تحمیلــی،
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حماس ـهآفرینی و جهــاد بــه جامعــه ادای دیــنکــرد و جلــوهگاه مســائل روز جامعــه بــود.
برزخیهــا ،دنــدان مــار ،دیدهبــان ،عقابهــا ،باشــو غریبــۀ کوچــک و ...ازجملــه فیلمهایــی
بودنــد کــه در دهــۀ  60بــا تأثیرپذیــری از جنــگ و فرهنــگ واالی دفــاع مقــدس ســاخته
شــدند و بــه اکــران رســیدند.
در دهــۀ  ،70فیلمهایــی بــا مضمــون دفــاع مقــدس بــازار داغــی داشــت .در ایــن
دهــه آژانــس شیشـهای ،یــورش ،بــوی پیراهــن یوســف ،جنــگ نفتکشهــا ،کیمیــا و ...بــا
موضــوع دفــاع مقــدس روی پــرده رفتنــد.
در دهــۀ  ،80هرچنــد رونــد ســاخت فیلمهایــی بــا موضــوع دفــاع مقــدس ادامــه پیــدا
کــرد ،امــا ازآنجاییکــه هنرمنــدان ســینما بیشــتر بــه مســائل روز جامعــه توجــه داشــتند
و البتــه رســالت ســینما نیــز همیــن اســت ،پرداختــن بــه موضــوع جهــاد و جبهــه و زندگــی
رزمنــدگان در دهههــای بعــد از جنــگ نیــز ادامــه داشــت .بــا گذشــت زمــان ،ســینمای
دفــاع مقــدس کمکــم بــه ســینمای تاریخــی تبدیــل شــد و البتــه پرداختــن بــه ایــن گونــه
از مفاهیــم بــرای هنرمنــدان ســینما اختیــاری شــد .البتــه در دهــۀ  80فیلمهــای بســیار
درخــور شــأنی دربــارۀ تاریــخ دفــاع مقــدس ســاخته و پرداختــه شــدند .دوئــل از ایــن
دســته از فیلمهــا بــود کــه در نــوع خــود بیبدیــل اســت .قــارچ ســمی ،شــب بهخیــر
فرمانــده ،اخراجیهــا (هــر ســه فصــل) ،عصــر روز دهــم و ...از شــاخصترین فیلمهــای
ســینمایی بــا موضــوع دفــاع مقــدس در دهــۀ  80بودهانــد.
در دهــۀ  ،90اگرچــه تعــداد فیلمهایــی کــه بــا موضــوع دفــاع مقــدس روی پــرده
رفتهانــد بــه لحــاظ عــددی تنــزل پیــدا کــرده اســت ،بایــد اذعــان کــرد کــه آثــار بســیار
فاخــری در دهــۀ  90بــا موضــوع ســینمای دفــاع مقــدس ســاخته شــدهاند .دفــاع مقــدس
دیگــر محــدود بــه جنــگ هشتســاله نیســت و بــا دیــدی فراختــر بــه آن نــگاه میشــود.
امــروزه مبــارزه بــا اشــرار در مرزهــای کشــور ،دفــاع از حریــم اهلبیــت علیهمالســام و
پیــکار بــا گروهکهــای تکفیــری و ،...همگــی ،جــزء فرهنــگ دفــاع مقــدس بــه شــمار
میآینــد .ســینما نیــز ،بــا تأثیرپذیــری از ایــن گونــه ،آثــار فاخــری را ارائــه کــرده اســت.
ســرو زیــر آب ،تنگــۀ ابوقریــب ،ماجــرای نیمــروز (فصلهــای اول و دوم) و ...گواهــی بــر
ایــن مدعــا هســتند.
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مجلــه ســوره ،شــماره 33 :40ـ.31
ه ظرفیــت و شــیوههای قهرمانســازی از
صدیقــی ،مهــدی و ســید محمدصــادق مرکبــی ( .)1396مطالعــ 
شــهدای دفــاع مقــدس در آثــار نمایشــی (بــا مطالعــه مــوردی ســریال شــوق پــرواز و فیلــم چ) .پایاننامــه
کارشناسیارشــد ،دانشــگاه صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران.
عرفانمن ـش ،جلیــل ( .)1397فرهنگنامــه ســینمای دفــاع مقــدس .تهــران :ســازمان هنــری و ســینمایی دفــاع
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جامعهشناسی ژانر فیلمهای دفاع مقدس در سینمای ایران(1360ـ)1400
مقــدس.
فراستی ،مسعود ( .)1392فرهنگ فیلمهای جنگ و دفاع ایران .تهران :نشر ساقی.
فیشـر ،ارنســت ( .)1385ضــرورت هنــر در رونــد تکامــل اجتماعـی .ترجمــه فیــروز شــیروانلو .تهــران :انتشــارات
تــوس.
قاضــی میرســعید ،حکمــت (« .)1362کارنامـه 8س��اله دف��اع مق��دس در س��ینمای جن��گ» .فصلنامــه صــف ،شــماره
.46-49 :162
کریمــی ،ابراهیــم (« .)1392بررس�یـ دو ژان��ر متف��اوت در س��ینمای جن��گ جهــان» .بازیابیش��ده در :سـ�خن آنالیـ�ن
(تاریــخ بازیابــی  25آذر .)1392
گا ل ،جویــس ،مردیتدامیــن گال و والتــر بــورگ ( .)1382روشهــای تحقیــق کمّ ــی و کیفــی در علــوم تربیتــی و
روانشناســی (جلــد اول) .ترجمــه احمدرضــا نصــر و همــکاران .تهــران :انتشــارات ســمت.
متینپ��ور ،مظف��ر (« .)1384ریختشناســی ادبیــات ســینمای دفــاع مقــدس بــا قلمهــای طالیــی» .فصلنامــه
ســینما.12 ،711 ،
ی (« .)1389دفــاع مقــدس در گــذر از ســینمای ایــران» .فصلنامــه
مرتضــوی فهمــی ،فاطمــه و مرتضــی منــاد 
مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات ،شــماره 148 :25ـ.127
مرتضــوی فهمــی ،فاطمــه و مرتضــی منــادی (« .)1387بررســی مفاهیــم صلــح و خشــونت در فیلمهــای ســینمای
دفــاع مقــدس» .فصلنامــه اندیش ـههای نویــن تربیتــی ،شــماره 69 :1ـ.51
معدنی ،سعید ( .)1391جامعهشناسی سینمای جنگ و دفاع مقدس .تهران :انتشارات بهمن برنا.
مکونــدی ،مهــدی ،میثــم فرخــی ،زهــرا طاهریپــور ،ســید جما لالدیــن حســینی ( .)1396بازنمایــی ویژگیهــای
رهبــری فرماندهــان جنــگ تحمیلــی در ســینمای دفــاع مقــدس (موردمطالعــه :فیلمهــای بــه کبــودی
یــاس ،شــور شــیرین و ایســتاده در غبــار) .پایاننامــه کارشناسیارشــد ،دانشــکده فرهنــگ و ارتباطــات،
دانشــگاه ســوره.
مهدلو ،روحاله (« .)1387سینمای دفاع مقدس در بوته تحلیل» .ماهنامه بشری ،شماره .62-69 :
مهدیزاده ،سیدمحمد ( .)1387رسانه و بازنمایی .تهران :دفتر مطالعات و توسعه رسانهها.
نقیبـ�ی اصفهانـ�ی ،مریـ�م سـ�ادات ،علیاصغـ�ر فهیمیفـ�ر و شـ�هاب اسـ�فندیاری (« .)1397تبییــن ســاختارگرایانه
ســینمای دفــاع مقــدس (مطالعــه مــوردی مهاجــر و لیلــی بــا مــن اســت)» .دوفصلنامــه رســانه و فرهنــگ،
شــماره .215-236 :1
هینیک ،ناتلی ( .)1384جامعهشناسی هنر .ترجمه عبدالحسین نیکگهر .تهران :انتشارات آگاه.
یوســفی ،رســول ،محســن ابنالديــن و فاطمــه حــداد (« .)1398رتبهبنــدی عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای ســینمای
دفــاع مقــدس در جوانــان (مطالعــه مــوردی مدرســه ســینمایی حــوزه هنــری انقــاب اســامی)» .فصلنامــه
شــاهد اندیشــه ،شــماره 63 :1ـ.40
یونــگ ،کارل گوســتاو ( .)1383روانشناســی ضمیــر ناخــودآگاه .ترجمــه محمدعلــی امیــری .تهــران :انتشــارات
علمــی و فرهنگ ـی.
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